Pārskats par institūciju atzinumiem
Izstrādātāja komentāri par nosacījumu
ievērošanu
SIA „Rīgas ūdens” 24.11.2016.
SIA “Rīgas ūdens” akceptē izstrādāto lokālplānojumu, kas
ievietots interneta vietnē
geolatvija.lv/tapis3#document_4022.
AS “Latvijas gāze” 03.11.2016.
AS “Latvijas gāze saskaņo un nav iebildumu Lokālplānojuma
projekta tālākai apstiprināšanai pašvaldībā.
Atzinumi

SIA “Lattelecom” 10.11.2016.
SIA “Lattelecom” nav pretenziju pret “Lokālplānojuma
zemesgabalam Ventspils ielā 50, Rīgā un tam pieguļošajai
teritorijai” SIA “METRUM” izstrādāto redakciju. Ir ievērotas
SIA “Lattelecom” prasības.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 09.11.2016.
Pārvalde informē, ka 2016. gada 14. aprīlī tika nosūtīta
Pārvaldes vēstule Nr. 22/8-1.6.1/435 ar norādījumiem
lokālplānojuma izstrādei un vienlaikus vērš uzmanību, ka
Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumi Nr. 628
“Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem” nereglamentē VUGD atzinumu sniegšanu
konkrētajā gadījumā. VUGD sniedz atzinumus tikai Ministru
kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā.
Veselības inspekcija 11.2016.
Izvērtējot atbilstību higiēnas prasībām, neiebilst teritorijas
Rīgā, Ventspils ielā 50 lokālplānojuma un pieguļošās
teritorijas projekta risinājumam un stratēģiskās ietekmes uz
vidi novērtējuma secinājumiem un rekomendācijām.
Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides elektroniski
Lokālplānojuma projekts nav pretrunā ar Pārvaldes
27.04.2016. izdoto nosacījumu Nr. 4.5.-07/3251 prasībām,
jo tie ir izpildīti.
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde 17.11.2016.
Vides pārvaldei nav iebildumu izstrādātajai lokālplānojuma
redakcijai.
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra 11.11.2016.
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra atbalsta
lokālplānojuma tālāku virzību.
VAS „Latvijas valsts ceļi” 14.11.2016.
VAS „Latvijas valsts ceļi” informē, ka no satiksmes
organizācijas un kustības drošības viedokļa, nav iebildumu
pret lokālplānojuma risinājumiem.
AS “Rīgas Siltums” 14.11.2016.
Informē, ka AS “RĪGAS SILTUMS” nav pretenziju pret
izstrādātajiem lokālplānojuma risinājumiem.
AS “Augstsprieguma tīkls” 15.11.2016.
Informē, ka AS “Augstsprieguma tīkls” nosacījumi ir izpildīti. Pamatojoties uz AS “Augstsprieguma
Aicina labot Paskaidrojuma raksta 34. lappusē nodaļā (2) “ tīkls” atzinumā minēto, ir veiktas
Citi aprobežojumi” elektrolīnijas sprieguma apzīmējumu korekcijas
lokālplānojuma
daļas
“100kV”un tā vietā rakstīt “110kV”.
“Paskaidrojuma raksts” 35. lapas (pēc
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lokālplānojuma redakcijas iepriekšējās
lapu numerācijas 34. lapa) tekstā, izsakot
teksta teikuma daļu sekojošā redakcijā “minimālais vertikālais attālums no 110kV
gaisvadu elektrolīnijas zemākā vada līdz
ielas, ceļa brauktuves virsmai – 7 metri”.
Rīgas domes Īpašumu departaments 30.11.2016.
Izstrādātais lokālplānojums kopumā atbilst Departamenta
Pamatojoties uz Rīgas domes Īpašuma
03.05.2016. izsniegtajiem nosacījumiem Nr. DI-16-224-dv
departamenta atzinumā minēto, ir veiktas
lokālplānojuma izstrādei, tomēr vēršam uzmanību uz dažām
korekcijas
lokālplānojuma
daļas
neprecizitātēm
Lokālplānojuma
sastāvā
esošā
“Paskaidrojuma raksts” 47. lapas tekstā,
Paskaidrojuma raksta 47. lappusē ir minēts, ka zemesgabals
izsakot to sekojošā redakcijā ar kadastra apzīmējumu 0100 075 0025 ir Rīgas pilsētas
“Lokālplānojuma risinājumi neparedz
pašvaldības īpašums, kas neatbilst faktam, jo Zemesgabals ar
tādus pasākumus un darbības, kas var
kadastra apzīmējumu 0100 075 0025 reģistrēts
pasliktināt Rīgas pašvaldības īpašumā
zemesgrāmatā kā privātpersonu kopīpašums. Vērtējot
esošā zemes gabala ar kadastra
Paskaidrojuma rakstā doto informāciju kopsakarībā,
Nr. 0100 075 2258 izmantošanas veidu,
domājams ir ieviesusies tehniska kļūda, proti, informācija ir
vērtību vai radīt jaunus apgrūtinājumus”.
sniegta par Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošu
zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 0100 075 2258.
Dabas aizsardzības pārvalde 05.12.2016.
Administrācija neiebilst plānotajām darbībām, kas
paredzētas lokālplānojuma projektā zemesgabalam Rīgā,
Ventspils ielā 50 un tai pieguļošai teritorijai.
Rīgas domes Satiksmes departaments 19.12.2016.
Izvērtējot lokālplānojuma redakcijas risinājumus, informē, ka
Pamatojoties uz Rīgas domes Satiksmes
Satiksmes
departaments
neatbalsta
izstrādātā
departamenta 19.12.2016. nosacījumiem,
lokālplānojuma redakciju un izvirza sekojošus nosacījumus:
lokālplānojuma redakcijas daļas “Grafiskā
1. Izstrādāt Spāres ielas un Jaunpils ielas perspektīvos
daļa” 3. lapas Spāres un Jaunpils ielas
šķērsprofilus ar visu ielas infrastruktūras elementu un
šķērsprofilos ir veiktas sekojošas
pazemes inženierkomunikāciju izvietojumu ielu sarkano
korekcijas:
līniju koridorā;
2. Minētajās ielās jāpielieto slēgta tipa virsmas ūdeņu no- 1. šķērsprofili papildināts ar visiem ielas
vadīšanas sistēmas ar izplūdēm meliorācijas grāvī Spā- infrastruktūras elementiem un pazemes
inženierkomunikāciju izvietojumu ielu
res ielā;
Ņemot vērā iepriekš minēto, Satiksmes departaments lūdz sarkano līniju koridorā;
labot lokālplānojuma redakciju un iesniegt to atzinuma 2. šķērsprofilos iezīmēta slēgta tipa
saņemšanai atkārtoti.
virsmas ūdens novadīšanas sistēma ar
izplūdi meliorācijas grāvī Spāres ielā.
03.01.2017. Rīgas domes Satiksmes
departamentam tika nosūtīta koriģētā
lokālplānojuma redakcija atkārtota
atzinuma sniegšanai.
Rīgas domes Satiksmes departaments 05.01.2017.
Departamentam
nav
iebildumu
par
sagatavoto
lokālplānojuma redakciju zemes gabalam Ventspils ielā 50,
Rīgā.
AS “Sadales tīkls” 28.11.2016.
AS “sadales tīkls’ konstatē, ka atbilstoši 22.04.2016.
Pamatojoties uz AS “Sadales tīkls”
Tehniskajiem noteikumiem Nr. 30KI50-02.05/1065 nav
atzinumu, SIA “METRUM” sazinājās ar
pievienots neviens rasējums, kur būtu redzami esošie
atzinumā norādīto atbildīgo
AS “Sadales tīkls” tīkli un to aizsargjoslas. Atbilstoši
kontaktpersonu. Sarunas laikā tik
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AS “Sadales tīkls” tehnisko noteikumu Nr. 30KI5002.05/1065 2. punktam, nav pievienots teritorijā paredzēto
objektu slodžu orientējošie aprēķini ar perspektīvo
teritorijas objektu elektroapgādes shēmu. Ielu šķērsprofilu “
Griezumā B-B” nav parādīts kabeļlīnijas uz TP2692.

pārrunāts atzinumā minētais un
pārrunāti iespējamie risinājumi:
1. lokālplānojuma redakcijas daļas “Grafiskā daļa” šķērsprofilā “Plānotais Spāres ielas šķērsprofils “Griezums B-B””
precizēt kabeļlīnijas uz TP2692, iezīmējot 2 blakus esošus kabeļus;
2. pamatojoties uz SIA “METRUM” un
lokālplānojuma pasūtītāja sniegto informāciju, ka šobrīd papildus jaudas
turpmākai teritorijas attīstībai nav nepieciešamas, atcelt prasību par paredzēto objektu slodžu orientējošo aprēķinu, līdz ar to vajadzību izstrādāt
teritorijas perspektīvo objektu elektroapgādes shēmu.
3. Lokālplānojuma paskaidrojuma rakstā
iekļaut shēmu “Ārpus ielu sarkanajām
līnijām esošo AS “Sadales tīkls” elektroapgādes objektu aizsargjoslu shēma”, kurā attēlotas aizsargjoslas pa AS
“Sadales tīkls” elektroapgādes objektiem lokālplānojuma teritorijā.
Pamatojoties uz augstāk minēto,
SIA “METRUM” lokālplānojuma
redakcijas daļas “Grafiskā daļa”
šķērsprofilā “Plānotais Spāres ielas
šķērsprofils “Griezums B-B”” ir
precizējusi kabeļlīnijas uz TP2692,
iezīmējot 2 blakus esošus kabeļus,
izstrādājusi un lokālplānojuma daļas
“Paskaidrojuma raksts” 33. lapā
iekļāvusi shēmu “Ārpus ielu sarkanajām
līnijām esošo AS “Sadales tīkls”
elektroapgādes objektu aizsargjoslu
shēma” (20. attēls) un 03.01.2017.
nosūtījusi koriģēto lokālplānojuma
redakciju atkārto AS “Sadales tīkls”
atzinuma saņemšanai.
AS “Sadales tīkls” 13.01.2017.
AS “Sadales tīkls” Rīgas pilsētas Kapitālieguldījuma daļa
Atbilstoši AS “Sadales tīkls” 13.01.2017.
piekrīt
izstrādātajai
lokālplānojuma
redakcijai
sniegtajam atzinumam, lokālplānojuma
(SIA “METRUM” vēstule 03.01.2017. Nr. 2/a/00-2017) ar
redakcijas daļas “Paskaidrojuma raksts”
nosacījumu, ka sastādot konkrētas prasības šim objektam,
44. lapa papildināta ar sekojušu tekstu:
kā arī būvprojekta izstrādes laikā, tiks ievēroti agrāk
”Sastādot konkrētas prasības objektiem
izsniegto AS “Sadales tīkls” tehnisko noteikumu (AS “Sadales
lokālplānojuma
teritorijā,
kā
arī
tīkls” vēstulē Nr.30KI50-02.05/1065 no 22.04.2016)
būvprojekta izstrādes laikā, jāievēro
prasības.
agrāk izsniegto AS “Sadales tīkls” tehnisko
noteikumu (AS “Sadales tīkls” vēstulē
Nr.30KI50-02.05/1065 no 22.04.2016)
prasības.”
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